Protokoll ViS styrelsemöte 8 april 2020
Plats: Digitalt
Närvarande: Jonas Jonsson, Bengt Jönsson, Eva Holm, Elisabeth Andreasson, Christian
Thomsen, Cecilia Torstensson, Magnus Andersson, Inger Lilienberg, Roger Jacobsson, Anna
Falkström Olsson, Simon Dahlgren, Jenny Sjögren
Adjungerade: Caroline Waldenström, Mikael Andersson
1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut
Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Jonas har meddelat UHR att Jenny är vår kontaktperson i arbetet med betygsdatabasen.
Remissvar insänt om språkplikt liksom om bättre studiestöd för äldre. Publiceras på
hemsidan.
Förslag till ytterligare stadgeändringar har gått vidare till årsmötet efter behandling styrelsen.
3. Ekonomi, aktuellt läge.
Almedalsveckan är inställd. Vårt boende är avbokat kostnadsfritt. Förhandling pågår med
hotellet om att få bokning och betalning att kvarstå till nästa år då ingen återbetalning medges.
Medlemsavgifter för 2020: 1 890 tkr antalet 157 medlemmar
Ännu har ViS inte haft så stora kostnader och bl a kostnad för medverkan i Almedalen
kommer inte att nå upp till budget. ViS konferensen är ombokad till hösten.
4. Mötesplatser ViS verksamhet under sommaren 2020 i rådande läge
Diskuterades nya former och tidpunkter för kommunikation såsom poddar, filmer och
webbinarier. Även ersättning för Almedalen som mötesplats lyftes och behovet av att lyfta
fram vad som görs och vad som behövs i vuxenutbildningen i nuvarande läge.
Behovet av att diskutera t ex distanslösningar, betalningssystem och kommunernas planer
samt ev skrivelser kring aktuella utmaningar samt vikten av kontinuitet lyftes. Korta
webbmöten bör användas av styrelsen som komplement till fysiska möten för snabba beslut.
Nya arbetsformer blir ett medskick till den nya styrelsen.
Beslut:
• Utkast till skrivelse görs av Inger och Roger kring ekonomiska effekter av
coronakrisen i kommunernas upphandlade verksamhet. Utkastet stäms av i AU och ev
vidare i styrelsen. Klart vecka 16
• Statsbidrag till vuxenutbildning i nuvarande coronakrisläge - Eva och Jonas gör en
skrivelse till skolverket. Klart vecka 16
• En arbetsgrupp bildades kring frågan om poddar och webbinarier bl a om
vuxenutbildningen som ett verktyg omställningsarbete som effekt av Coronakrisen.
Jonas (sammankallande) , Inger och Christian, Jenny, Anna och Caroline är
adjungerad.

5. Årsmötet 2020
Arbetsgruppen för årsmötet föredrog förberedelserna och frågan om röstning har
diskuterats särskilt .Årsmötet kommer att ha två värdar för att hålla i de tekniska
delarna. På ViS webbsida kommer text med information och anmälan . En länk ska
skickas efter anmälan via Google formulär och utifrån anmälningslistan upprättas
röstlängd.
Caroline föreslås som mötesordförande och Elisabeth föreslås som sekreterare.
Diskuterades formerna för omröstning för att säkerställa en god process.
6. ViS information
Att lägga ut: remissvar, årsmötets genomförande samt två skrivelser enligt ovan.
7. Övriga frågor
Diskuterades möjligheten för elever att genomföra examinationer och bristen på
information angående vuxenutbildning.
8. Nästa möte
Årsmöte, digitalt 27 april kl 16.00
9. Ordförande avslutade mötet

…………………………………
Jonas Jonsson ordförande

……………………………….
Elisabeth Andreasson sekreterare

